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Nyhedsbrev marts 2021

Om generalforsamlingen 2021

Forsamlingsrestriktionerne på grund af Corona-situationen er desværre endnu
ikke lempet tilstrækkeligt til, at vi kan få afviklet vores generalforsamling inden
udgangen af marts, som bestemmelser i vores vedtægter foreskriver.
Vi har nu reserveret to datoer – nemlig lørdag den 8. maj og lørdag den 26. juni.
Sidstnævnte dato tages kun i brug, hvis forsamlingsforbuddet har forhindret os
i afvikling af generalforsamlingen på førstnævnte dato. Den officielle
indkaldelse lyder:

Indkaldelse til
Venneforeningens generalforsamling

Lørdag den 8. maj 2021 kl. 9.30
i Den Gamle Stald
Dagsorden:
Efter generalforsamlingen vil
formidlingschef Maria Berg Briese
fortælle om tankerne bag den
kommende nye udstilling
Guldkorn, som åbner inden
sommerferien.
Der bliver efter
generalforsamlingen
mulighed for at deltage
i en frokost i restaurant
Den Gamle Stald for
egen regning.
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Valg af dirigent
Beretning om foreningens virke
Forelæggelse af regnskab
Forslag fra bestyrelse og medlemmer
Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er:
Henning Millard, Erik Have og Jørgen Klausen
Valg af én suppleant
På valg er: Elsebeth Mogensen
Valg af revisorer. På valg er: Per Andersen
Valg af én revisorsuppleant
Fastsættelse af kontingent
Eventuelt

Det Grønne Museum fortsat er nedlukket den 8. maj, flyttes generalforsamlingen
OBS! Hvis
til lørdag den 26. juni kl. 9.30 uden ny indkaldelse. Flyttes generalforsamlingen, vil
dette dog blive annonceret på foreningens hjemmeside og Facebook-side.

Præsentation af bestyrelsen

Siden seneste generalforsamling den 26. september har det kun været muligt at holde et enkelt
bestyrelsesmøde i december 2020. I forlængelse af generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen
sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Den manglende aktivitet skyldes
udelukkende Corona-nedlukningen af samfundet – og dermed også bestyrelsens arbejde.
På generalforsamlingen lykkedes det ikke at få valgt to nye suppleanter. Derfor blev bestyrelsen
pålagt snarest mulig at få udpeget to suppleanter. Denne opgave er løst, som det fremgår
herunder, hvor vi kort præsenterer Venneforeningens nye bestyrelse.
Henning Millard efterfulgte
Lars Nielsen som formand,
da Lars ikke opstillede igen
ved generalforsamlingen den
26. sept. Henning har været
med i bestyrelsen siden 2018 og har siden
fungeret som sekretær. Er medlem af
Kulsvierlauget. Bor i Auning. Er pensionist
med en fortid i den grafiske branche.
Erik Have, næstformand og
medlem af bestyrelsen siden
2014. Uddannet mejerist og
aktiv i Mejeristlauget. Erik
bor i Hinnerup.
Finn Ellegaard, kasserer
siden seneste generalforsamling, her blev Finn
nyvalgt til bestyrelsen. Finn
bor i Auning og er fortsat
erhvervsaktiv.
John Balle Jensen, nyvalgt på
seneste generalforsamling.
John er formand for
Buelauget. Bor i Galten.

Niels Jørgen Jensen,
bestyrelsesmedlem siden
2017. Niels Jørgen er
uddannet slagter og aktiv i
Slagterlauget. Bor i Hammel.
Jørgen Klausen, bestyrelsesmedlem siden 2019 og
mangeårigt medlem af
Venneforeningen. Jørgen er
gårdejer. Bor i Hejlskov.
Anne Bjerrekær, direktør for
Det Grønne Museum og fast
medlem af Venneforeningens
bestyrelse.
Elsebeth Mogensen, mangeårigt medlem af
Venneforeningen har indvilget i at være 1.
suppleant og deltage i bestyrelsesmøderne.
Elsebeth bor i Auning og er fortsat
erhvervsaktiv.
Vibeke Binnerup,
mangeårigt medlem af
Venneforeningen har
indvilget i at være 2.
suppleant og deltage i
bestyrelsesmøderne. Vibeke bor i Auning og
er aktiv i det lokale menighedsråd,
ældrerådet og i Venstres vælgerforening.

Har du været
forbi vores
hjemmeside?

Her kan man nemt og overskueligt
finde alle væsentlige oplysninger
om Venneforeningen. Bl.a. vores
vedtægter og privatlivspolitik.
Desuden kan man her finde en
oversigt over samtlige laug og frivillige grupper ved Det Grønne Museum.
Her finder man også en oversigt over de fordele, man har ved at være med i
Venneforeningen. Så kig endelig forbi hjemmesiden ved lejlighed!

Medlemskortet
for 2021

Meddelelse om kontingentbetaling er
udsendt i midten af januar, og rigtig
mange har allerede betalt.
Medlemskortet for 2021 er vedhæftet
dette nyhedsbrev. Er medlemskortet ikke
vedhæftet, er det fordi, vi endnu ikke har
modtaget dit kontingent. Når kontingentet er betalt, kan medlemskortet
afhentes i billetsalget, næste gang du kommer til museet.

Vi har fået MobilePay

Venneforeningen har valgt at få MobilePay, sådan at man fremover kan betale sit
kontingent via MobilePay. Husk ved indbetaling at opgive navn og adresse!
Nummeret er 968 875. Nye medlemmer kan nu også nemt og hurtigt bruge
MobilePay til indmeldelse i Venneforeningen.

Vi er også aktive på Facebook
Kig forbi og giv et like!

Museumsforår på vej!
2021 er desværre startet ud lige så trist, som 2020 sluttede: med et lukket museum,
ingen gæster og alle medarbejdere og frivillige sendt hjem at arbejde. Men heldigvis
er der nu udsigt til vacciner, lysere forårsmåneder, solsortesang – og ikke mindst at
samfundet igen kan åbne op og vende tilbage til en form for normalitet. Så vi håber,
at alle I derude er kommet raske og helskindede igennem en svær tid, og at vi snart
kan mødes på museet igen!
Men selv om 2020 ikke var det mest fantastiske år, så gik det – omstændighederne
taget i betragtning- ikke helt skidt for museet. Jeg har lige siddet og skrevet museets
årsberetning til Kulturministeriet, og jeg blev da faktisk både helt glad (og stolt),
mens jeg skrev. For selv om mange aktiviteter og events måtte omtænkes af flere
omgange eller helt aflyses (som f.eks. Landbrugsmessen, Julemarked og DM i
Vildtmad), så lykkedes det alligevel museets medarbejdere og frivillige at skabe
Coronatrygge og attraktive oplevelser for vore gæster. Specielt juli måned var
overvældende – her steg vort besøgstal med hele 123 % i forhold til året før!
Den væsentligste grund til dette er, at vore kernebesøgende ikke er udenlandske
turister, men danske familiegrupper. Og de trængte i dén grad til ferieoplevelser
sammen efter et nedlukket forår. Og det allerbedste var, at gæsterne anerkendte
indsatsen og på flere parametre vurderede museumsoplevelsen højere end året før.
Således steg vi i den nationale brugerundersøgelse fra 8,8 til 8,9 på en 10-skala. Det
store sommerrykind (samt spare-øvelser som f.eks. indefrysning af ledige stillinger)
bidrog også til, at vi kom ud af 2020 uden stort økonomisk underskud. I modsætning
til mange af vore kollegamuseer, hvis målgrupper (og indtægtskilde) rummer en
langt højere del af udenlandske turister.
Nu glæder vi os til den kommende sommer, hvor vi kan åbne museet – og endnu en
udstilling. Sidste år var det nye besøgsmagasiner og udstillingen ”STORT” –
mennesket og skoven, som I stadig kan se på museet. Til sommer bliver det
”Guldkorn”, der handler om det store og spændende arbejde, der ligger i at forædle
plantesorter. Og så håber vi igen at få gang i et levende museum med spændende
aktiviteter, hvor også vores mange frivillige spiller en stor rolle.
På gensyn på museet i 2021!
Anne Bjerrekær, direktør
PS. Pladsen er kort i dette nyhedsbrev, men lige så snart årsrapporten er formelt
godkendt i departementet, lægger vi den på museets hjemmeside. I den kan du læse
meget mere.

Det Grønne Museums aktivitetsplan
På grund af Corona-situationen bliver museets aktivitetsprogram løbende justeret,
og 2021 bliver mulighedernes kunst. Herunder er medtaget udvalgte aktiviteter,
men følg med på www.detgrønnemuseum.dk som altid er opdateret
30. apr.-2. maj Bededagsferie for alle. Tema: Landarbejderliv
Fra 30. april Polakhuset åbner (torsdage og lørdage)
Digital landarbejdertur åbner
Årets gang aktiviteter (udvalgte torsdage og lørdage)
Besøgsværter (onsdage og 1. lørdag i måneden)
Traktorværkstedet (onsdage og 1. lørdag i måneden)
Primo maj Smedjen åbner (alle dage minus mandag)
Fra 3. maj Formidleren Fortæller, de fleste hverdage kl. 13 (minus ferier og jul)
Fra 29. maj Bigården (bemandet ca. hver 10. dag, fortrinsvist onsdage og lørdage)
22.-24. maj Pinseferie for alle. Tema: Alletiders lege
30. maj ELRO-dag i samarbejde med Herregården: Blomster og bier (arbejdstitel)
5. juni Første lørdag i måneden aktiviteter (juni-november minus juli og august)
Ultimo juni Ny stor udstilling åbner: Guldkorn. Om planteavlsforædling i 100 år. (Glæd jer!)
26. juni-8. aug. Sommerferie og aktiviteter. Tema: Landbrug og Guldkorn (arbejdstitel)
25. juli Landbrugsbotanisk Have fylder 25 år. Fejres sandsynligvis først i efteråret.
15. aug. Frivillige i have, mark og Polakhus
29. aug. Vædderlamskåring
Efterår Mange madskoler starter op i Madens Hus (kræver særskilt tilmelding)
September Mindre særudstilling i centerhal: Pølsevognens 100-års jubilæum
25. sept. Hubertusjagt
16.-24. okt. Efterårsferie: Buejagt (arbejdstitel)
Oktober Æbledag m/DR
November DM i Vildtmad i samarbejde med Vildt Gastronomi
27-28. nov. Julemarked
27. nov.-30. dec. Jul på landet (+ de seneste 70 år)
Mindre særudstilling: Jul på landet
4.-5. dec. Juleaktiviteter for alle
11.-12. dec. Juleaktiviteter for alle
18.-19. dec. Juleaktiviteter for alle

Venneforeningens årsregnskab 2020

8 års medlemsudvikling 2013-2020:
1079

1146

1140
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981

927

891

Flest medlemmer i nærområdet
160 adresser ligger indenfor 5 km fra DGM
258 adresser ligger indenfor 25 km fra DGM

(inklusiv Randers, Grenå og Ebeltoft)

122 adresser ligger i det øvrige Jylland
007 adresser ligger på Fyn
007 adresser ligger på Sjælland

Venneforeningens

MEDLEMSAFTEN
Onsdag den 8. sept. 2021 kl. 19.00
På grund af Corona-situationen har vi valg at flytte medlemsaftenen
fra juni måned til september måned, hvor vi håber, vi igen kan mødes til en
hyggelig aften med nogle spændende emner om museet virke.
m

Håber vi ses!

Det Grønne Museums Venneforening
Randersvej 4, 8963 Auning
Telefon 86 48 34 44. Mail: info@dgmuseum.dk

